
Antarktida a Indický oceán - řešení 

Tento pracovní list odevzdej do 18. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz 

1. Nejprve si přečti kapitoly v učebnici str. 70 – 73 + odpověz si na otázky v textu; shlédni prezentaci 

2. Přepiš si do sešitu zápis (viz další list) 

3. Pak teprve vypracuj tento pracovní list, vezmi si na pomoc atlas. 

Pojďme se společně podívat na jediný trvale neosídlený světadíl, jenž se ve většině map vyznačuje bílou barvou, 

která je symbolem sněhu a ledu, chladu a zimy. 

1) Doplň následující text. Pracuj s atlasem světa. 

Antarktida se nachází na JIŽNÍ polokouli a vzhledem k tomu, že tudy prochází hlavní poledník  

označovaný 0°, leží také na VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ polokouli. Povrch pokrývá největší pevninský  

ledovec, z něhož místy vystupují zakryté skály. Nejvyšší hora VINSON MASSIF, která má téměř 5 000 m,  

se nachází v Ellsworthově pohoří. Od této hory směrem na severozápad vybíhá největší ANTARKTICKÝ 

poloostrov, ze kterého je přes DRAKEŮV průliv nejméně vzdálený kontinent AMERIKA.  

Pobřežní části některých moří pokrývají šelfové ledovce. Největší se nacházejí u ROSSOVA a  

WEDELLEOVA moře.           9 b 

2) V následujícím cvičení řeš úkol, který se vztahuje k podnebí. 

Podnebí Antarktidy, které je velmi drsné, charakterizují velmi nízké teploty. Ty se pohybují v rozmezí         

-25 °C až -70 °C. Neznamená to ale, že se teploty nemohou vyšplhat nad bod mrazu.  

Pomocí příslušné mapy v atlasu vyhledej naměřené teplotní minimum a maximum na Antarktidě 

teplotní maximum: + 15° C 

teplotní minimum: - 89° C             2 b 

B) Ve kterých měsících v roce je v Antarktidě nejtepleji? Vysvětli proč. 

LISTOPAD A PROSINEC – NA JIŽNÍ POLOKOULI JE LÉTO     3 b 

3) Z následující nabídky, která zahrnuje flóru a faunu, vyber ty rostliny a živočichy, které v Antarktidě a   

    v přilehlých mořích či oceánech můžeš vidět. 

lišejník         vlk          lední medvěd          velryba         mech          tuleň 

tučňák         los        chaluha       albatros          kůň            sob     7 b 

4) Zjisti rozlohu Antarktidy a Evropy a porovnej oba světadíly. 

ROZLOHA EVROPY: 10 059 000 km2 

ROZLOHA ANTARKTIDY: 13 177 000 km2   ANTARKTIDA JE VĚTŠÍ NEŽ EVROPA             3 b 

5) Vysvětli, proč je Indický oceán nejteplejším oceánem? 

ROZKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ V TROPICKÉM A SUBTROPICKÉM PODNEBNÉM PÁSU. 2 b 

6) Jak lidé využívají Indický oceán? 

1) NÁMOŘNÍ DOPRAVA – PŘEPRAVA ROPY 

2) TURISTIKA 

3) TĚŽBA ROPY – PERSKÝ ZÁLIV         3 b 
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7) Pracuj s atlasem str. 80 – 81 (fyzická mapa Asie) 

a) cestujeme lodí ze Suezského průplavu do přístavu Singapore. 

Kterými moři poplujeme: RUDÉ, ARABSKÉ, ANDAMANSKÉ 

Kterým zálivem proplujeme: ADENSKÝM        4 b 

 

b) Kolem kterých poloostrovů se bude plavit: ARABSKÝ, PŘEDNÍ INDIE, MALAJSKÝ  3 b 

 

8) Následující úkoly se vztahují k objevení Antarktidy a k významným osobnostem, které tento kontinent 
prozkoumávali. 

Antarktida je trvale neobydlený světadíl, na němž se nachází celá řada výzkumných stanic, ve kterých pracují 
vědci z celého světa. 

A) Z tajenky křížovky se dozvíš příjmení anglického mořeplavce, který roku 1773 vystoupil  
na ledovou návrš, obklopující kontinent. Jmenuje se James COOK (viz tajenka).    5 b 
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4. Ruská výzkumná stanice (108° v. d.) 
 

B) Z přesmyček se dozvíš dva významné polárníky, kteří se zasloužili o dobytí jižního pólu. Tato jména doplň do 
textu. 

ALORD  NDAMENUS ROALD AMUNDSEN         BEROTR   CFALON   CTSOT    ROBERT FALCON SCOTT 

Polárník ROALD AMUNDSEN pocházel z Norska. Původně se měl stát lékařem, jak si přála jeho matka. Po její 
smrti však ve svých 21 letech zahájil dráhu polárního badatele. Jeho cílem se stala právě Antarktida. Na jih ho 
hnala touha dobýt jižní pól jako první, když se mu nepodařilo dosáhnout jako prvnímu severního pólu. K jejím 
břehům dorazil roku 1911 a v prosinci stanul jako první na jižním pólu. Jelikož pocházel  
ze Skandinávie, byl na tvrdé podmínky dobře připraven. Na svoji výpravu si vzal tažné psy, díky nimž se vrátil 
ke svým lodím. 

Druhý polárník ROBERT FALCON SCOTT byl Angličan. Jemu při dobývání jižního pólu, kam dorazil v lednu 1912, 
nepřálo takové štěstí. Jeho výprava zahynula při zpáteční cestě hladem, zimou a vyčerpáním při extrémně 
špatném počasí. Říká se, že tento polárník byl na cestu špatně vybaven. Jedním z dopravních prostředků byli 
koně, kteří byli málo odolní vůči velkým mrazům. Stan s těly členů výpravy byly nalezeny až v listopadu téhož 
roku.              4 b 

9) Badatelský úkol 

A) Česká republika má v Antarktidě svoji výzkumnou základnu. Zjisti její název a polohu. 

GREGOR MENDEL, 60°z.d.           2 b 

B) 1. 12. 1959 byla podepsaná mezinárodní úmluva o mírovém využití Antarktidy, tzv. Antarktická smlouva. 
Pokus se napsat, co tato smlouva zajišťuje. 
SMLOUVA O ANTARKTIDĚ FORMULUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ POSTAVENÍ KONTINENTU, MÍROVOU 
VĚDECKOU SPOLUPRÁCI A DEMILITARIZACI, ZAKAZUJE SMLUVNÍM STRANÁM NA JEJICH ÚZEMÍ BUDOVAT 
VOJENSKÉ ZÁKLADNY, PROVÁDĚT JADERNÉ POKUSY A VOJENSKÉ MANÉVRY.    2 b 


